
A N G E L I K A 
Miközben a Tévé ze-

nés színház legutóbbi 
produkcióját néztem, 
úgy éreztem; leleplező-
döm. Kiderül, hogy ko-
rábban írt dicsérő jelző-
im, helyeslő mondataim 
a vállalkozás kísérletező 
kedvének, a sorozat szí-
nességének szóltak —, 
az igazi örömet mégis a 
jól sikerült, eredményes 
megvalósítás okozza. 
Ibert szellemes, kolorit-
hatásokban bővelkedő, 
könnyed kézzel odave-
tett, ám fölényes mes-
terségbeli tudásra és 
fantáriára valló opera-
komédiája nem „kultúr-
politikai tett"-ként ke-
rült a képernyőre, nem 
honosított meg új mű-
fajt, nem népszerűsített 
kortársi alkotást, nem 
teremtett alkotói fóru-
mot, nem támasztott fel 
méltatlanul feledésbe 
merült kompozíciót —, 
csupán pompás játékot, 
remek operaszínpadi 
előadást produkált. S ha 
úgy tetszik, ez is kultúr-
politika, ez is a széles-
körű közönség megnye-
rését, ízléses, nemes szó-
rakoztatását célozza, 

az operaműfaj megked-
velhetőségének lehetősé-
gét eredményeri. 

A siker mindenekelőtt 
Horváth Ádám rendezői 
munkájának köszönhető: 
nem is egyszerűen el-
képzelésének és fantá-
ziájának, humorának és 
ötletességének, a pro-
dukció mozgalmasságá-
nak és az operai helyze-
tek ügyesen filmszerű 
kiaknázásának, hanem 
elsősorban az énekesek-
be vetett bizalmának. 
Legkiválóbb operaházi 
művészeink már jóné-
hányszor bebizonyítot-
ták, hogy a modoros 
színpadi mozgás, a tipi-
kusan „operainak" tar-
tott, olykor komikusan 
pantomimszerű, széles 
gesztusokkal operáló 
színpadi játék nem 
szükségszerű velejáró-
ja az éneklésnek, hogy 
az elavult sablonokkal 
csak a kényelmes éne-
kesek és fantáziátlan 
rendezők élnék. A zenés 
Tévé színház korábbi 
előadásaiban az ének-
hanggal szinkronizált 
színészi játék mellett 
volt már példa az ope-

raénekesek színészi ké-
pességeinek kihasználá-
sára, de ilyen, meggyőző, 
ilyen magával ragadó és 
ilyen egységes szerep-
játszással még nem ta-
lálkoztunk. Ügy érzem, 
a kitűnő énekeseket: 
Kalmár Maedát, Melis 
Györgyöt, Miller Lajost, 
Réti Józsefet és a töb-
bieket mind ösztönözte 
a rendező bizalma, ra-
gyogóan énekelték és 
ezzel összhangban ko-
médiáztak. Teljesítmé-
nyük — az egész pro-
dukció — a világ bár-
melyik: operaszínpadán 
(és filmvásznán) meg-
állná a helyét. A muzi-
kálisan fényképezett du-
ettek és együttesek meg-
valósították a zene és 
•látvány egységét: a né-
ző-hallgató természete-
sen követhette alakulá-
sukat. Söháffer Judit 
szellemes kosztümjei és 
Kézdi Lóránt játékos 
díszletei (különösen a 
színes változatban) iga-
zolták, hogy a külsősé-
gek mennyire a lénye-
get érinthetik, milyen 
hatásosan jellemezhet-
nek. Csak azt sajnálom, 
hogy a valóban pompá-
san komédiázó énekesek 
hangja nem volt mindig 
szinkronban szájmozgá-
sukkal; a play back 
technika pontatlan al-
kalmazása a tájékozat-
lan néző szemében azt a 
hitet kelthette, mintha 
más énekelné és más 
játszaná a szerepet. Sze-
rencsére az ilyen pilla-
natok csak ritkán za-
varták meg a sziporkázó 
komiédiát, muzsika és 
játék egymásratalálá-
sát. 
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